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23 มีนาคม 2558 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้นบริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 

2. รายงานประจ าปี 2557 (CD-ROM) 

3. ประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระปี 2558 และได้รับการเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง  

4. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

5. นิยามกรรมการอิสระ 

6. เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอ
ให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น 

7. หนงัสือมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค 

8. แผนท่ีตั้งของสถานท่ีประชุม 

9. แผนท่ีจุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางดว้ยรถท่ีบริษทัฯ จดัให้ 

10. แบบตอบรับการใชบ้ริการรถรับส่ง 

11. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ในวนัองัคารท่ี 
28 เมษายน 2558 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน่ฮอลล ์สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี กรุงเทพฯ 
เพ่ือพิจารณาและอนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ไดมี้การบนัทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้องครบถว้นอีกทั้งไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ตลอดจนไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯแลว้ ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี
ในเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 มีความถูกตอ้ง
และครบถว้น ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวตามท่ีเสนอ 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รอบปีบญัชี 2557 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 ไดร้วบรวมและจดัท ารายงาน เก่ียวกบัขอ้มูล
ทางดา้นการเงินและเก่ียวกบักิจการดา้นต่างๆ ดงัปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2557 (CD ROM) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ รอบปีบญัชี 2557 ซ่ึงรายงานโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

หมายเหตุ: วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นรายงานให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีอิสระ (นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 จากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั) 
และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2557 ตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ และตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดัแลว้ 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามนยัน้ีอาจไดรั้บ
เลือกให้กลบัมารับต าแหน่งอีกได ้

บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหนา้ นบัตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31ธนัวาคม 2557 ผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอรายช่ือผูข้อเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีมีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ  

1. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ   กรรมการบริษทั 

2. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์  กรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการทั้งสองท่านดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดเ้ป็นกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน)  มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านสมควรกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เพราะเป็นผูท่ี้มี
ความเหมาะสมทั้งในดา้นคุณสมบติัตาม พ.ร.บ บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดแ้สดงตามเอกสารแนบ 3  

ทั้งน้ีส าหรับ นายวีรพนัธ์ พลูเกษ และนายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ซ่ึงเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง
นั้น นายวีรพนัธ์ พลูเกษ จะด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และนายชชัวาลย ์เจียรวนนทจ์ะด ารงต าแหน่งกรรมการ
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อิสระของบริษทัฯ โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบัหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนก าหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี) รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า และไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระกบั
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือพิจารณา มีความเห็นว่าการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ว่าเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายวีรพนัธ์ พูลเกษ  ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และ นายชชัวาลย ์เจียรวนนท์ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ ซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5   พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558
โดยได้เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาดของรายได้และผล
ประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ผลการปฏิบติังานภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ซ่ึง
เป็นจ านวนเท่ากบัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ไดอ้นุมติัส าหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัฯ :ให้ไดรั้บค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมรายคร้ัง ดงัน้ี 

รายละเอยีด ค่าตอบแทน 

รายไตรมาส 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 

(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

โบนัสประจ าปี 

ประธานกรรมการ 150,000 บาท/คน 30,000 บาท/คน ข้ีนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

กรรมการ 100,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน ข้ีนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
(คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม) ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมรายคร้ัง ดงัน้ี 
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รายละเอยีด 
ค่าตอบแทน
รายไตรมาส 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

โบนัสประจ าปี 

ประธานกรรมการ ไม่มี 30,000 บาท/คน ไม่มี 

กรรมการ ไม่มี 20,000 บาท/คน ไม่มี 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ และ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดท่ี
เสนอดงักล่าวขา้งตน้ 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนส าหรับการลงมติวาระน้ี 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 ซ่ึงได้
ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้โดยแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯส าหรับปี 2558 ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปน้ี 

1) นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ 

2) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ 

3) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 

โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีอนุญาตอ่ืนของบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดัท าหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ราย ดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ใดกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) และ
มีค่าสอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาท
ถว้น) ค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัค่าสอบบญัชีปี 2557 ซ่ึงค่าสอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบ
บญัชี  

หมายเหตุ: บริษทัส านักงานเอินส์ แอนด์ ยงั จ  ากดั ไดเ้ปล่ียนช่ือ เป็นบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั เม่ือวนัท่ี 12 
กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัฯ มาตั้งแต่ปี 2545โดยนายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภไดเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัฯ 
ตั้งแต่รอบปีบญัชี 2555 ซ่ึงไม่มีการถือหุ้น และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั ไม่ไดต้รวจสอบบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในปี 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ: การคดัเลือกผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชีไดผ้่านการพิจารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ
แลว้จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา ปริมาณงาน และความเหมาะสมของ
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ค่าตรวจสอบบญัชี ตลอดจนการสับเปล่ียนผูส้อบบญัชีให้ถูกตอ้งตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบญัชี ตามท่ีเสนอดงักล่าวขา้งตน้  

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงได้รับอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2553 ไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักเงินส ารองต่างๆ ทุก
ประเภท ท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อยา่งไรกต็ามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน กระแส
เงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืนๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย 

วาระที ่7.1 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2557  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล: ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 อนุมติัให้บริษทั
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.08 
บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ จากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน จากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 5152(2)/2556 โดย
ไดรั้บยกเวน้ภาษี ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2557  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2557 ตามรายละเอีดขา้งตน้  

หมายเหตุ: วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นรายงานให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

วาระที ่7.2 พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรผลก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2557 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: บริษทัฯไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุเพลิงไหมใ้นวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 และยงัอยู่ใน
ระหว่างเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั บริษทัฯได้ประเมินความเสียหายของทรัพยสิ์น และได้บนัทึก
ค่าเสียหายในปี 2557 ท าให้บริษทัฯ มีผลขาดทุน อีกทั้งบริษทัฯ ตอ้งส ารองเงินสดเพ่ือใชใ้นการฟ้ืนฟูกิจการ จึงควรงดจ่ายเงิน
ปันผล ส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2557 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนัและหากท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมไดท่้านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ คือ ดร. ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน 
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อน่ึงผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ีโปรด
กรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป์ (20บาท) พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชนยื่นต่อบริษทัฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถท่ีบริษทัฯ จดัให้กรุณาแจ้งความจ านงมาได้ท่ี โทร ศพัท์
หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1813 หรือทางอีเมล ์kingnapa@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 
10 มาท่ีโทรสารหมายเลข 02-105-0466 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                                                                

                                                                    
            (นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า)    

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
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